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Bitkisel Organlar 

Kök 

*Kök; kara hayatına uyum sağlamış bitkilerde, gövdenin ters yönünde, yer çekimi doğrultusunda toprak içine doğru 

büyüyen bitki organıdır.  

*Bitkiyi toprağa bağlar ve topraktan bitkinin ihtiyacı olan su ve minerallerin alınmasını sağlar.  

*Kloroplast taşımadığı için yeşil renkli değildir. 

*Kök ucunda kaliptranın üst tarafında kesin sınırlarla ayrılmayan üç bölge bulunur.  

*Büyüme bölgesinde uç meristem hücreleri bulunur. Bu hücrelerin sürekli bölünmesi, kökün hızla uzamasını sağlar.  

*Uzama bölgesinde bulunan hücrelerin boyları kendi uzunluklarının on katı kadar uzayabilir. Uzayan hücreler, iç içe farklı 

tabakalar oluşturur. Bu tabakalar da farklı dokuların oluşturulmasında görev alır.  

*Olgunlaşma bölgesinde emici tüy hücreleri bulunur.  

*Emici tüyler, toprak çözeltisinden su ve suda çözünmüş minerallerin alınmasını sağlar. Emici tüylerin ömrü çok kısadır. 

Kökün uzaması sırasında zarar gören emici tüylerin yerine sürekli yenileri eklenir. Emici tüylerin hücre duvarında selüloza 

ek olarak pektin de bulunur. Pektinin varlığı, emici tüylerin yapışkan özellik kazanmasını sağlar. Böylece toprak ve suyu 

çekerek emilim işini kolaylaştırır. 

*Tek çenekli (monokotil) ve çift çenekli (dikotil) bitkilerin köklerinde en dışta epidermis tabakası bulunur. Kök 

epidermisinde kütikula tabakası bulunmaz. Epidermisin altında genellikle parankima hücrelerinden oluşan korteks 

tabakası bulunur. Korteksin en iç kısmını, endodermis tabakası oluşturur. Endodermisi oluşturan hücreler, birbirine çok 

yakın dizilmiştir. 
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*Endodermis tabakası, korteks ile iletim dokusunun yer aldığı merkezî silindir arasında madde girişini kontrol eden bir 

engel oluşturur. Su ve minerallerin endodermis tabakasından seçilerek geçmesinin nedeni, hücre duvarlarının su geçirmez 

bir madde olan süberinle kaplı olmasıdır. Süberinle kaplı olan bu kısımlara kaspari şeridi denir. Geri kalan bölümlerde 

süberin yoktur. Su, süberinsiz duvarlardan kolayca geçer ve merkezî silindire ulaşır.  

*Kökün merkezinde iletim demetlerini içeren merkezî silindir bulunur. Merkezî silindirin en dış tabakası perisikldır. 

Perisikl, canlı ve ince çeperli parankima hücrelerinden oluşmuştur. Perisikl; meristematik (bölünür) karakterde bir 

dokudur, bir veya birkaç sıra hücre tabakasından oluşur. Bütün tohumlu bitkilerde yan kökler perisikldan oluşur. 

*Tek ve çift çenekli bitki kökleri arasındaki en önemli fark, merkezî silindirdeki dokuların düzenlenişidir.  

*Tek çenekli bitki köklerinde merkezî silindirin en iç kısmında bulunan hücreler, farklılaşmamış parankima hücreleri olarak 

kalır. Bu bölge öz olarak adlandırılır. Öz, iletim doku tarafından halka şeklinde kuşatılır. Ksilem ve floem aralıklı olarak 

dizilmiştir.  

*Çift çenekli ve açık tohumlu bitkilerin merkezî silindirinde iletim demetlerinin arasında kambiyum vardır. Kambiyum, 

büyüme döneminde bölünerek yeni iletim demetlerini oluşturur. Böylece sekonder büyüme ile kökte enine kalınlaşma 

gerçekleşir. Kambiyumun bölünen hücreleri; merkeze doğru ksilemi, çevreye doğru da floemi oluşturur. Ksilemler, yıldız 

şeklinde ortada dizilir. 
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Kök Çeşitleri 

Bitkilerde saçak kök ve kazık kök olmak üzere iki kök tipi bulunur. 

Saçak Kök:  

*Saçak kök sisteminde ana kök fazla gelişmediğinden gövdenin tabanından gelişen yan köklerle 

yaklaşık aynı kalınlıktadır.  

*Çimen gibi otsu bitkilerdeki saçak kökler, bitkiyi toprağa sıkıca bağlar.  

*Saçak kökler, iyi bir yer örtüsü oluşturduklarından erozyonun önlemesinde de oldukça önemlidir.  

*Buğday, arpa, mısır, soğan ve pırasa gibi tek çenekli bitkilerde genellikle saçak kök bulunur. 

Kazık Kök:  

*Ana kök iyi gelişmiş, kalınlaşmış ve toprağın içine doğru uzanmıştır.  

*Periskldan oluşan yan kökler ise ana köke bağlı ve fazla gelişmemiştir.  

*Ebegümeci, fasulye, havuç, lahana, bakla, bamya ve gelincik gibi çift çenekli bitkiler ve açık 

tohumlu bitkilerin kökleri kazık köktür.  

*Kazık kök sistemine sahip bitkiler, karasal ve kurak ortama adapte olmada daha başarılıdır. 
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Gövde 

*Bitkinin toprak üstünde bulunan kısmıdır.  

*Bitkinin yaprak, çiçek, meyve ve tomurcuk gibi yapılarını taşır.  

*Dal ve sürgünleri bulundurur.  

*Gövde, kök ile yapraklar arasında bulunur. Bu iki bitki organı arasında madde iletiminden sorumludur.  

*Gövde içinde kökler tarafından topraktan alınan su ve mineraller, ksilemle yapraklara taşınır. Yapraklarda fotosentezle 

üretilen organik maddeler de yine gövde içindeki floemle köklere taşınır.  

*En gelişmiş gövde, çiçekli bitkilerdedir.  

*Gövde genellikle dalların ucundan büyür. Tepe tomurcuğu sayesinde gövde boyuna uzar. 

*Gövde ekseni üzerinde yan dalların oluşumunu sağlayan yanal tomurcuk bulunur. Yan dalların oluşumuyla yaprak ve 

üreme organlarının tutunması için yüzey oluşturulur.  

*Gövde üzerinde yaprakların bağlandığı veya dalların çıktığı yere nodyum ve iki nodyum arasına internodyum denir. 

*Yapraklar ve yan dallar daima nodyumlardan oluşur.  

*Gövde üzerindeki tomurcukların faaliyetleri mevsime bağlıdır. Koşullara göre tomurcukların bir kısmı aktifken bir kısmı 

pasif kalır ya da uyur. Tomurcukların uyku hâlinde kalmasına dormansi adı verilir. Bu durum, bitkinin boyca uzamasını 

kolaylaştırır. Çünkü tüm enerji, boyuna uzamada kullanılır. Uyuyan tomurcuklar, herhangi bir yaralanma ya da budama 

durumunda uyanarak yeni sürgünler oluşturabilir. Bazılarında çiçek, bazılarında dal meydana gelir. Gövde yaprakların 

konumunu ayarlamak için dallanır. Böylece yaprakların Güneş’ten en fazla şekilde yararlanmaları ve organik besin 

üretiminin de verimli bir şekilde gerçekleşmesi sağlanır. 
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*Tek çenekli bitkilerde gövde genellikle otsudur. Tek çenekli bitkilerin gövdesinden enine alınan kesit incelendiğinde en 

dışta epidermis tabakası bulunur. Epidermisin altında parankima dokusu yer alır. Bu tür bitkilerde floem ve ksilem 

borusu arasında kambiyum bulunmaz. Bu nedenle iletim demetleri düzensiz sıralanmıştır. Kambiyum bulunmadığı için 

gövdede enine kalınlaşma görülmez. Bu bitkilerde ayrıca korteks ve öz bölgesi bulunmaz. Demetler; epidermisin altından 

başlar ve çevreye doğru sık ve küçük, merkeze doğru seyrek ve büyük olmak üzere dağılır. Floem dışta, ksilem içte 

konumlanır.  

*Çift çenekli otsu gövdelerin en dış yüzeyinde koruyucu epidermis tabakası yer alır. Epidermisten sonra merkezî silindire 

kadar olan bölüme korteks adı verilir. Korteks bölgesi; parankima, kollenkima ve sklerenkima dokularından meydana 

gelmiştir. Merkezî silindirin içinde madde iletimini gerçekleştiren iletim demetleri bulunur. Bu tür bitkilerin floem ve 

ksilem borusu arasında kambiyum bulunur. İletim demetleri, kambiyumun etrafında halka oluşturacak şekilde düzenli 

dizilmiştir. En içteki tabakada kökün aksine parankima dokusundan meydana gelen öz bölgesi bulunur. Papatya, 

ayçiçeği, bezelye gibi bitkiler otsu ve çift çenekli bitki örnekleridir. 
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*Çift çenekli bitkilerde gövdedeki kambiyum gelişimi, primer ksilem ve primer floem arasında başlar.  

*Her yıl belirli mevsimlerde hücre bölünmeleriyle yeni odun (sekonder ksilem) ve soymuk borularını (sekonder floem) 

oluşturur.  

*Kambiyum, sürekli olarak sekonder ksilem ve sekonder floem eklemesi yaparak enine kalınlaşmayı sağlar. 
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*Çift çenekli odunsu bitkilerin enine gövde kesiti incelendiğinde en dışta mantar kambiyumundan meydana gelen 

periderm adı verilen cansız bir kabuk bulunur 
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Cici Bilgi: Yaşlı gövdenin dıştan içe doğru yapısında sırasıyla periderm, mantar kambiyumu, korteks (parankima ve 

kollenkima), floem, kambiyum, ksilem ve öz bölgesi bulunur. 

Yaprak 

*Yapraklar; bitkilerin fotosentez, terleme ve gaz alışverişini en etkin biçimde gerçekleştiği organdır.  

*Gövde ve dallarda yanal tomurcuklardan gelişir.  

*Gövdeden çıkan yapraklar farklı şekillerde olabilir.  

*Genel olarak bir yaprak, genişlemiş bir yaprak ayası ve bir yaprak sapından oluşur. 

Yaprak Ayası 

*Yaprağın geniş, ince ve yassılaşmış olan büyük bölümüdür.  

*Yaprak ayasının genişliği, bitkinin yaşadığı ekolojik bölge hakkında fikir edinmemizi sağlar.  

*Kurak ortam bitkilerinde yaprak ayasının yüzeyi, küçülmüştür. Böylece bitkiler, daha az su kaybeder ve bitkilerin 

hayatta kalma şansları da artar.  

*Nemli ortam bitkilerinde ise yaprak yüzeyleri oldukça geniştir. Bu nedenle bitkiler, hem Güneş ışığından daha fazla 

yararlanır hem de daha fazla terleme yapabilir. 

*Bazı bitkiler; yaprak hücrelerinde kofulda biriktirdikleri atık maddeleri, yapraklarını dökerek bitkiden uzaklaştırır. 

Bundan dolayı yaprak dökümü boşaltım kabul edilir. 

 

 

 



 

biyolojici.net                                                                                   youtube.com/Biyolojici                                                                                          biyolojicinet 
 

10 
 

*Tek ve çift çenekli bitkilerde yapraktaki damarlanma farklılık gösterir.  

*Tek çenekli bitkilerde yaprak ayası, kalın bir orta damar ve orta damara paralel 

uzanan yanal damarlara sahiptir.  

*Çift çenekli bitkilerde ise yapraktaki kalın olan ana damarlar, dallanarak ağsı 

bir damarlanma oluşturur. 

*Yaprak ayasının enine kesiti mikroskopta incelendiğinde yaprağı üstten ve 

alttan kuşatan epidermis hücreleri görülür.  

*Yaprağın üst yüzeyini döşeyen hücre tabakasına üst epidermis, yaprağın alt 

yüzeyini döşeyen hücre tabakasına da alt epidermis denir.  

*Bu hücreler, renksiz olduklarından Güneş ışığını geçirerek alttaki kloroplastlı 

hücrelere ulaştırır.  

*Karada yaşayan bitkilerin çoğunda üst epidermisteki stoma ya çok az sayıda ya 

da hiç yoktur.  

*Alt epidermisteki stoma sayısı ise üst epidermise göre daha fazladır.  

*Epidermis hücreleri, mumsu salgılar üreterek kütikula tabakasını oluşturur. 

Karada yaşayan bitkilerin çoğunda kütikula, yaprağın üst kısmında daha kalındır. 

Hem alt hem de üst epidermis hücrelerinde kloroplast bulunmadığı için bu 

hücreler fotosentez yapamaz.  

*Yaprağın üst ve alt epidermisinde bulunan stomaların hemen altında hava 

boşlukları bulunur. Bu boşluklar, mezofil tabakası içine doğru uzanmıştır. 

Boşlukların içi, sürekli hava ve su buharı ile doludur. Bu sayede gaz alışverişi ve 

terleme verimli gerçekleşir.  
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*Mezofil, yaprağın üst ve alt epidermisi arasında kalan bölümdür. Bu bölümde yer alan hücreler, fotosentez için 

özelleşmiş parankima hücreleri ve iletim demetleridir. 
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Yaprak Sapı 

*Yaprak ayasını gövdeye bağlayan kısımdır.  

*Yaprak ayasının Güneş ışığından en verimli şekilde yararlanmasını sağlar.  

*Yaprak sapından yaprak ayasına ulaşan ksilemler, yaprağa ihtiyaç duydukları su ve minerali taşır.  

*Yaprakta üretilen besin maddeleri, floemlerle yaprak sapından gövdeye ve oradan da bitkinin diğer kısımlarına taşınır. 

*Genellikle tek çenekli bitkilerin yapraklarında bir sap bulunmaz. Yapraklar doğrudan gövdeye bağlıdır. 


